Referat af TC Sjælland styregruppemøde den 13. januar 2020, kl. 19.0021.00 i Farum OK’s klubhus
Til stede:

Masha Semak, Nicolai Kliem, John Tripax, Lars Munktved, Bo Simonsen og Finn
Bregensøe

Afbud:

Jesper Jensen, Rune Østergård, Rolf Lund og Søllerød OK (hvor der ikke er fundet
nyt styregruppemedlem)

Referent:

Nicolai Kliem

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med følgende ændringer:
Pkt. 8 udgår pga. af situationen i DOF omkring ny bemanding i eliteregi.
Pkt. 9 Postindsamling udgår, idet Masha og Rune har styr på det.
Nyt punkt er vikar for Rune i 6 måneder til efteråret.
2. Valg af referent
Nicolai Kliem valgt som referent.
3. Godkendelse af referat fra møde i styregruppe den 25.11.19
Vedr. pkt. 7 fortæller Masha, at TC’erne har fået fagplan med fælles temaer fra Rasmus Folino
Nielsen. Indtil april bliver temaet ”Retning”.
Vedr. pkt. 7 om U18, blev TC-løberne orienteret om dette ved TC-fællesspisning d. 17/12 i
Farum.
Referat godkendt.
4. TC styregruppen konstituerer sig
Det blev besluttet, at vi venter med en egentlig konstitution til næste møde pga. den nye
situation omkring elitearbejdet i DOF. Foreløbige koordinatorer:
Bo Simonsen fagpolitisk/træner koordinator.
Lars Munktved kontakt til DOF vedrørende økonomi.
Nicolai Kliem tager referat.
Rolf Lund fortsætter med koordination og hjælp i forbindelse med TC-spisning.
5. Status fra TC-trænerne (Masha og Rune)
Status fra Masha:
Deltagerantallet er fortsat faldende. Vi ønsker at høre løberne, hvad de ønsker sig af TC. Det
blev besluttet at lave en evaluering ved en TC-spisning med spørgsmål om, hvad der vil virke
inspirerende og motiverende for løberne. Dette kunne være brugen af o-track eller andet.
Kommende TC-løbere: Der var kun én ny løber (Sebastian fra Søllerød OK) med til ”snus til
TC” i efteråret, så vi forventer ikke andre nye i TC.
Lars Munktved udsender besked til klubberne (via TC-koordinatorene) om at melde deres
løbere ind for 2020. Han skal bruge antallet til at lave et retvisende budget, så der bliver
forholdsvis kort svarfrist.

6. TC aktiviteter i 2020
Masha og Rune kommer med et oplæg til ønsker til TC-ture, men det kan vise sig at være
meget svært at finde ledige datoer. TC-tur i foråret udgår således.
Vi diskuterede at tænke lidt bredt og nøjes med én (men evt. lidt dyrere tur) til Tyskland eller
et andet sted, løberne ikke kommer så tit.
7. Økonomi
Der er et par udeståender før budget for 2020 kan besluttes: antal TC-løbere (se også pkt. 5),
efterårstur (se pkt. 6), samt udgifter til print af kort. Farum OK har købt ny printer, som
Masha bruger til klubtræning. Nicolai Kliem spørger Farums kasserer om en pris for, at Masha
kan bruge printeren til TC-træninger.
8. Vikar for Rune i efteråret
Rune er på studieophold i Tronhjem 6 måneder i efteråret, og der skal derfor findes en vikar
for ham i den periode. Alle bør overveje, om de har en kandidat i deres klub, og undersøge om
personen er villig til dette. Dette bør diskuteres igen ved næste møde.
9. Fællesspisning ved TC træninger
11/3 Allerød (Skovvang stadion, Lars har reserveret lokaler) i forbindelse med banetest
22/4 FIF’s klubhus
3/6 Søllerød
10. Ny mødedato
Hvis der er kommet nyt til, som skal besluttes, holdes næste møde
Mandag den 23/3 kl. 19:00 i Farum OK’s klubhus, Ryttergårdsvej 104
Alternativt bliver det d. 27/4 samme sted.
Der ud over er 8/6 fastlagt som efterfølgende mødedato.
12. Evt.
Intet.

